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OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY MIASTO LIPNO ZA 2012r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 17 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) informuje, że na
terenie Gminy Miasto Lipno zaopatrzeniem ludności w wodę zajmują się:
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47
 Szpital Lipno Spółka z o. o.
Lipno, ul. Nieszawska 6 (od dnia 04.01.2010r. jest pod nadzorem Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy).
Ponadto urządzeniami produkującymi wodę jako część działalności handlowej
lub
publicznej ujęte w ewidencji są:
- Wodociąg lokalny PinguinLutosa Foods Sp. z o. o. Lipno, ul. Wojska Polskiego
- Wodociąg lokalny ZPOW „DAWTONA” Lipno, ul. Wojska Polskiego
- Wodociąg lokalny „Konwektor” Lipno, ul. Wojska Polskiego (eksploatator
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lipnie)
Na terenie Gminy Miasto Lipno liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na
dzień 31.12.2011r. wynosiła 15020 osób. Zgodnie z informacjami uzyskanymi
od
PUK Lipno 14483 osoby korzystają z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociąg publiczny Lipno.
Roczna produkcja wody wodociągu publicznego Lipno wyniosła 721605 m3.
W roku sprawozdawczym wybudowano nową sieć wodociągową (dotyczy rejonu ulic
Dobrzyńskiej, Pomorskiej, Kujawskiej, Mazowieckiej i Bukowej) wraz z przyłączami na
terenie miasta o łącznej długości 3,3 km (2,8 km z PCV i 0,5 km z PE).
Ponadto zmodernizowano odcinki wodociągu przy ulicach:
 Ogrodowej (wymiana rur AC na PCV 450 m oraz przyłącza stalowe na PE - 130 m),
 Okrzei (wymiana rur żeliwnych na PCV 130 m oraz przyłącza stalowe na PE - 105 m).
Inwestor nie wystąpił z wnioskiem o wydanie oceny higienicznej.
Po uzyskaniu pisemnej informacji o rozbudowie w roku 2013 poinformowano pismem o
konieczności uzyskiwania ocen higienicznych przy każdorazowej rozbudowie lub
modernizacji odcinków sieci.
Jakość wody z wodociągu publicznego Lipno w roku 2012 oceniono jako spełniającą
wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.
w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z
późniejszymi zmianami).
W roku sprawozdawczym stwierdzono jedynie chwilowe pogorszenie jakości
fizykochemicznej wody (1 próbka pobrana w ramach nadzoru i 1 w ramach kontroli
wewnętrznej) dotyczące przekroczeń poziomu żelaza (230 µg/l – norma 200 µg/l)
i
manganu (62-80 µg/l – norma 50 µg/l). Wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzonej
nieprawidłowej jakości wody, zostało umorzone po przedstawieniu prawidłowych wyników
badań wody. Ponadto stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby bakterii 22± 2ºC w jednej
próbce (nadzór), które w badaniach kontrolnych wykonanych w ramach kontroli
wewnętrznej nie potwierdziły się.
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W roku 2012 wydano jedną decyzję na poprawę stanu sanitarnego SUW Lipno
ul.
Kolejowa. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie złego stanu ścian i sufitów w
większości pomieszczeń. Zgodnie z wydaną decyzją wykonano remont malarski pomieszczeń
w ustalonym terminie.
Inne podmioty zaopatrujące w wodę
Wodę dobrej jakości tj. wodę spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 61, poz. 417 ze zmianami), dostarczały 2 skontrolowane wodociągi w mieście.
Wodę z 1 wodociągu PPIS w Lipnie dopuścił warunkowo do spożycia przez ludzi ustalając
dopuszczalne maksymalne wartości dla parametrów niezgodnych z załącznikiem Nr 3 pkt B
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.) i dotyczy to:
 Wodociągu lokalnego PinguinLutosa Foods Sp. z o. o. Lipno właściciel wodociągu
wystąpił z wnioskiem o warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi
załączając sprawozdania z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w
latach 2009 – 2012 i przedstawiając plany modernizacji wodociągu
(m.in.
wymiana aeratora, zestawów pompowych, wymiana złóż piaskowych
i
zastosowanie złoża katalicznego) na lata 2012 - 2014. PPIS w Lipnie wydał decyzję
nakazującą doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych i
dopuścił warunkowo wodę do spożycia przez ludzi ustalając maksymalne dopuszczalne
wartości dla manganu do 200 μg/l, żelaza do 800 μg/l, jonu amonowego do 1 mg/l,
mętności do 5 NTU i barwy do 25 mg/l w terminie do 31.05.2014r. Dostawca wody
przeprowadzał badania kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem. Badania laboratoryjne próbek wody pobranych w listopadzie, w
ramach nadzoru sanitarnego wykazały przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych
wartości dla żelaza (819 μg/l – 1000 μg/l).
W związku z powyższym
wystosowano do gestora wodociągu wystąpienie zalecające niezwłoczne podjęcie
działań mających na celu obniżenie poziomu żelaza do zakresu ustalonego w decyzji
PPIS w Lipnie. Ponadto wysłano upomnienie i obciążono kosztami badań. Zgodnie z
wystąpieniem dostawca wody podjął skuteczne działania i przedstawił w styczniu
2013r. wyniki badań kontrolnych zgodne z decyzją PPIS w Lipnie.
Dostawca wody WP Lipno uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badań wody w
ramach kontroli wewnętrznej na rok 2012. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i
monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w
Lipnie.
Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2013 należy przesyłać
niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium do PPIS w Lipnie celem uzyskania
stwierdzenia przydatności wody do spożycia
Przypomina się również o obowiązku niezwłocznego powiadamiania o stwierdzanych
przekroczeniach norm jak i o podejmowanych działaniach (zgodnie z §4 pkt 2 wyżej
wymienionego rozporządzenia i procedurą postępowania na wypadek pogorszenia się jakości
wody przeznaczonej do spożycia).

Otrzymują:
1.Adresat
2.A/a
Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47
2. PiguinLutosa Foods Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny
ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno
3. ZPOW "DAWTONA"
Zakład Produkcyjny w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12
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